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o z s v á t h  z s u z s a

Az időnk rövid története

Hogy az idő, jut eszembe,
kivont, hozzáadott, maradék,
ilyenek jutnak elsőre mindenkinek.
Hogy a mértékegysége igen, nem, talán,
és ezek ezerszerese.
Ez keservesen átlagos,
untig ismételt reakció,
a kollektív tudat zsákutcája.
És behajtani tilos.

Mondanád, szép időnk van,
hát persze, ezt meg én, 
ez már a zsákutca másik vége,
és beparkolsz tilosba.

Szóval az idő, és épp az ellentettje,
hogy vergődésünk időtlen,
skatulyákba zárjuk egymást,
ez igen, ez nem, ez igen, ez talán mégsem,
a belőlünk kivont, a hozzánk adott élet
meg térdcsapkodva röhög, mint bolond,
királyként ül a maradékon, és mondja már, 
hogy egyszer volt, hol nem, 
hol mégis, ott szükség nincsen, 
és kvázi áldás, de behajtani tilos.

Közel

Eldugult a folyó. Állok a partján és nem megy.
Te miért állsz itt, mire vársz, hasonlók.
Lehetne ragozni, de nincs kérdés, hangos szó,
Nekem csöndem van, az elején nyugodt, szemlélődő, kíváncsi,
De sűrűsödik, és látni, ahogy egyre inkább zaklat, követel. 
A végén már harsog. Te miért állsz itt, mire vársz. Hasonlók.
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Miért állsz itt, miért állsz itt, miért állsz itt.
Állok a folyóparton, kezemben pumpa, de hová induljak,
A térkép vak, honnan jön és hova tart, az ártér kibővül,
Cipőmben víz, már a térdemig ér, a befolyó idővel csak duzzad,
Nem szűnik a dugulás, állok a pumpával a parton, 
Nekem csöndem van, a folyó pedig süket.

Utazóknak kijelölt hely #2

Ismerem ezt. 
A béke megszállás, én szófogadó alárendelt vagyok.
Gyere és vess el, mint egy kósza gondolatot, 
ám ez minden, csak nem véletlen,
hiszen az elvétett gondolatok lassan egész önvalód rajzolják ki.
És felismerlek, mindvégig ott voltál. Nincs mit tagadni, 
a szándék elkerülhetetlen utat tör magának.
S hogy a béke megszállás, ezt még átgondolom. 
A béke egyenlő velem, veled, de meg kell küzdeni érte, 
és onnantól magától értetődő. 
Magadtól magamig lassan mindent beterít, mint pusztát az őzek. 
Ha rájuk nézek, magunkat látom.
Szeretlek; és ez olyan biztos, mint egy pont.
Megmutatom, ilyen: . 
Ismered ezt.

Új Testamentum

Nyugton marad ez a reggel.
Aprókockás köténybe bújok, vasárnap van.
A szemközti magánház kéménye bágyadtan pöfékel, 
nézem az eget.
Az éjszaka csillagait verőfény helyettesíti.
Leveszem a kötényt, végigfolyok az ágyon,
A hívek most jönnek ki a templomból,
Én pedig úgy gondolok rád,
Ahogy az istenre senki.


